
، واسم التفضيل هنا على  أعلم منكم مبا كانوا يكتمون أي خيفون من الكفر واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((

بابه وهكذا كل ما جاء كلما جاء هذا الوصف ذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل وقد غضب من فسره 

قالوا واهللا عليم أو عامل مبا كانوا يكتمون ؛ ألنه إذا  واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((باسم فاعل حيث قال: 

، أعلم ما فيه أحد مثله ؛ لكن هم فروا من  قال عليم أو عامل مل مينع املشاركة لكن إذا قال أعلم منع املشاركة

عليه شيء فوقعوا يف شر منه قالوا إذا قلنا أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل 

يف الصفة ؛ فنقول نعم الشك أن الرب عزوجل واملخلوق مشرتكان يف أصل الصفة وهي العلم والبد من هذا ، 

لكن الذي امتنع  قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون )) ((إثبات العلم للمخلوق جاء يف القرآن 

فهذا البد منه حىت احلياة حىت القدرة حىت  أن جتعل علم املخلوق كعلم اخلالق ؛ أما أن يشرتك يف أصل الصفة

السمع حىت البصر البد من االشرتاك يف أصل املعىن ؛ فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه 

خوفا من اشرتاك لكن إذا قلتم عامل أو عليم سوويتم بني اخلالق واملخلوق ألن املخلوق يطلق عليه عامل يطلق 

كذلك ؟ فلهذا ال ميكن أن جتد إنسانا خرج عن مدلوالت النصوص من الكتاب والسنة إال ، أليس   عليه عليم

من فوائد هذه اآلية: التحذير من املنافقني ؛ ألن اهللا مل يقص علينا قصصهم أو حاهلم إال  وقع يف شر مما حذره.

 ((وتعاىل مبا يف القلوب ؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا تبارك  لنحذر ال لنعلم فقط، لنحذر .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه  فإثبات العلم مبا يف القلوب ثابت هللا عزوجل . واهللا أعلم بما كانوا يكتمون ))

ليس لنا أن حنكم إال مبا ظهر ؛ ألن اهللا مل خيربنا إال لنحذر ولو أننا بقينا على ما يبدوا لنا لكان هؤالء مؤمنني 

ومن فوائد اآلية الكرمية: حتذير املرء من أن يبطن يف قلبه ما  يقولون لكن اهللا أخرب ذا لنحذره . حسب ما

، احذر أن تضمر يف قلبك ما خيالف ما تنطق به  خيالف لسانه ؛ وهذه مسألة جيب علينا أن نعاجل أنفسنا منها

بعد ذلك تبين أعمالك حسب هذه بلسانك أو تفعله جبوارحك، جيب أن تصفي القلب أوال تطهر القلب مث 

وترى كثيرا منهم يسارعون في اإلثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما   ((وجل:  مث قال اهللا عز التصفية.

البصرية ، وجيوز أن ، والظاهر أن املراد هنا  اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ))ترى  (( . كانوا يعملون ))

أي من  ترى كثيرا منهم )) (( مفعوال ثانيا . يسارعون )) ((مفعول األول و ))كثيرا  ((تكون علمية ، ويكون 

 (( يعين يتسابقون إليهم أيهم أسرع . )) يسارعون في اإلثم ((هؤالء الذين يأتون إليكم يقولون إم مؤمنون 

من فسر اإلمث بالكذب  اإلمث فيما يتعلق حبق اهللا عزوجل، والعدوان فيما يتعلق حبق اآلدمي ؛ ومنهم والعدوان ))

والعدوان بالظلم ؛ ولكننا إذا قلنا اإلمث فيما يتعلق حبق اهللا والعدوان فيما يتعلق حبق اآلدمي كان أعم وأقوى وأشد 

وما هو السحت ؟ السحت كل   يعين يسارعون يف أكلهم السحت يتسابقون إليه . وأكلهم السحت )) (( .



ا ويدخل يف ذلك الرشوة ويدخل يف ذلك الغش ، وكل كسب كسب حمرم فهو سحت ، فيدخل يف ذلك الرب

. لوجهني ؛ الوجه األول أنه ال بركة فيه ؛ الوجه .حمرم فهو داخل بلفظ السحت ؛ ووصف ذا الوصف املن .

الثاين أنه سبب لسحت املال املوجود ، فهو شر يف نفسه وشر يف غريه ؛  ولذلك إذا دخل احلرام على اإلنسان 

جلواب الالم هذه  لبئس ما كانوا يعملون )) (( الربكة من ماله واشتد طلبه للمال يعين يبتلى بالشح .نزعت 

؛ وأين خربها ؟ ال، قلت تعمل عمل بئس تعمل عمل ليسو ، والتقدير: واهللا لبئس ما كانوا يعملون ؛  القسم

لون عملهم ، يعين أن عملهم ليس وهي تعمل على ما بعدها فاعل واملخصوص حمذوف أي لبئس ما كانوا يعم

ما الذي عملوا ؟ مسارعة يف اإلمث واملسارعة يف  بئس ما كانوا يعملون )) ((مذموم يصدق عليهم هذا الوصف 

لو ال ينهاهم الربانيون واألحبار عن  (( العدوان، أكل السحت ؛ ونعم هذه األمور الثالثة مستحقة للذم .

لو ال جاءوا عليه بأربعة شهداء  ((فهي أداة حتقيق ومثلها مثل قوله تعاىل: لو ال مبعىن هل ال ،  قولهم اإلثم ))

الربانيون املربون واألحبار هم  ينهاهم الربانيون واألحبار )) (( ، فلو ال مبعىن هل ال . أي هل ال جاءوا ))

اء هو واحلاء و الراء يف علماء الكبار مجع حرب أو حرب يقال حرب وحرب وهو يف االشتقاق مع البحر موافق له ؛ فالب

البحر واحلرب ؛ وهلذا ال يطلق احلرب إال على العامل واسع العلم ؛ الربانيون إذا ؟ املربون سواء كانوا علماء الكبار أو 

 ون ))صنععن قولهم اإلثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا ي (( ؛ واألحبار هم علماء الكبار . غري علماء

يعين اهللا عزوجل حظ الربانيني واألحبار على ي هؤالء عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت ؛ فما هو اإلمث الذي 

يقولونه ؟ أعظمه وأشده أم ينكرون رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأعظم من ذلك أم يقولون إن 

 ؟ اليهود؛ واملسيح ابن اهللا ؟ النصارى ، هذا قول اإلمث ؛  عزير ابن واهللا واملسيح ابن اهللا ؛ من القائل عزير ابن اهللا

 (( . كذلك يقولون الكذب كما مر علينا أم يقولون لعوامهم قوال يكذم الرسول ويستمعون له الكذب

لبئس ما كانوا يصنعون ))  (( يعين أكل املال احملرم سواء بالرشوة أو بالربا أو غري ذلك . وأكلهم السحت ))

هنا ليس عائد على ما تعود عليه الواو  يصنعون )) ((يف إعراا ما قيل يف مثل اجلملة قبلها لكن الفاعل يف  يقال

 لبئس ما كانوا يعملون )) ((بل  الربانيين واألحبار )) ((األوىل ؛ إمنا الواو هنا عائدة إىل  يعملون )) ((يف 

إمنا يكون فعل برتتيب ، يكون فعال برتتيب وإعدادا والصنع والفعل بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ ألن الصنع 

للقول أو للفعل خبالف الفعل ارد ؛ وذلك أن هؤالء الربانيني واألحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان احلق 

يقول هلم إن يتموهم صرمت أعداء هلم ومل حتصل لكم  ون أن يبقوا وجهاء يف قومه يعين وعدم األمر به يريد

من  يف اآليتني فوائد ؛ منها : أن لذلك جتدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون .الرئاسة ف

ومن فوائدها: أن  أوصاف هؤالء اليهود أم يسارعون يف هذه األمور الثالثة: اإلمث ، والعدوان، وأكل السحت .



فوائدها: أن هذا العمل عمل مذموم ومن  من سارع يف اإلمث والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود .

ومن فوائدها: حترمي قول اإلمث وحترمي العدوان  . لبئس ما كانوا يعملون )) ((يستحق عليه فاعله أن يذم ؛ لقوله: 

قال قائل: اآلية الكرمية عربت يف األكل أرأيت لو   فإن وحترمي أكل السحت ؛ ألن اهللا ذم هذا العمل وقدح فيه .

كانوا ال يأكلون السحت لكن يستعملون يف اللباس والفرش واملساكن والنكاح فهل يدخلون يف أكلهم السحت 

اجلواب: نعم الشك ؛ لكنه عرب باألكل ألنه هو الغالب وألنه أعلى ما ميكن أن ينتفع به اإلنسان باملال ،  ؟

؛ لكن اللباس ال يغذي البدن يقي البدن ؛ كذلك  أن ينتفع فيه باملال هو األكل ألنه يغذي البدنأعلى ما ميكن 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  املساكن النكاح لكن الذي يغذي البدن وينمي هو األكل فعرب به هلذا الوجه .

ومن فوائد  يا واآلخر بأكل احملرم .التحذير من الكسب احملرم ؛ وجهه أن اهللا مساه سحتا فاحذر أن ختسر الدن

لبئس ما كانوا  ((هذه اآلية الكرمية: أنه ال حرج أن نذم األفعال املكروهة بقطع النظر عن فاعله ؛ لقوله تعاىل: 

لوال ينهاهم  (؛ منها : عظم مسئولية املربني والعلماء ؛ لقوله: ( . أما اآلية اليت بعدها ففيها فوائد يعملون ))

فجعل اهللا اللوم على الربانيني واألحبار ألم مل يقوموا مبا أوجب اهللا عليهم من ي هؤالء  واألحبار )) الربانيون

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الواجب على العلماء واملربني الواجب عليهم  عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت .

لقول اهللا تبارك وتعاىل للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: النهي عن احملرم ؛ لكن هل عليهم أن يهدوا الناس ؟ ال، 

ولقول اهللا  )) لست عليهم بمصيطر ((ولقول اهللا تعاىل:  ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء )) ((

 . فاإلنسان إذا ى أبرأ ذمته سواء امتثل من اه أم مل ميتثل إنما عليك البالغ واهللا بصير بالعباد )) ((تعاىل: 

 .لبئس ما كانوا يصنعون )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: سوء صنع هؤالء العلماء والربانيني ؛ لقوله تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه جيب على العلماء أن يبينوا احلق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية حىت لو فرض 

 ((ة هلم ، قال اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: أم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك فالعاقبة ملن ؟ العاقب

 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ))

.  

  ؟عن إعراب كلمة " بئس "  السائل :

الفعل واملخصوص يكون املبتداء والفاعل املخصوص هو املقصود بالذم واملدح والفاعل هو الذي قام به  الشيخ :

؛ أين الفاعل ؟ الرجل ؛ وأين  يكون يف ضمن اجلملة ، فمثال إذا قلت: نعم الرجل زيدا ، أو بئس الرجل زيدا

املخصوص ؟ زيد ؛ وهلذا نعرب زيد مبتداء مؤخر ونعم الرجل اجلملة خرب مقدم ؛ الفاعل  يعين لبئس الذي يعمله 

  رية ويكون الفاعل هو الصدر أي لبئس عمله .وإن شئت فاجعلها مصد



نفي التشبيه عن اهللا  هذه الصفات حىت ال يتوهم الناسحنن إمنا نؤول  املؤول للصفات إذا نوقش يقول السائل :

  ؟ نرى أن نؤول حىت ال يظن الناستعاىل وإن كنا ال نرى التأويل ولكن 

هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم في الحياة قل  ((اقرءوا قول اهللا تعاىل:  نقول هلؤالء الشيخ :

، ونقول لستم أحرص على هداية اخللق من الرسول  هذه واحدة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ))

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ((وأصحابه ومل يفعلوا هذا ، ونقول إذا أثبتم هذه اقرءوا قول اهللا تعاىل: 

ا هلم األمثال ، خذ اليد اآلن نشاهد املخلوقات هلا أيدي متفاوتة تفاوتا عظيمة، والوجه والعني ، كل واضربو  ))

الصفات يف املخلوق متفاوتة ؛ أفال ميكن إذا رأى التفاوت بني املخلوقات أن يكون التفاوت بني املخلوق واخلالق 

  ؟ بل هذا من باب أوىل وأشد .

  " و" الصنع " عموم وخصوص مطلقا وجه ذلك ؟ قلنا بني لفظ " الفعل السائل :

وجه ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصد أو عن غري قصد حىت البهيمة لو قاتلت قلنا  الشيخ :

  فعلت؛ لكن السمع ما يكون إال بتدبري وتنسيق وإصالح .

  شرط والشروط معروفة.الواجب إنكار املنكر سواء غلب على ظنك أن يفعل أو مل يفعل ؛ لكن ب الشيخ :

  . ال، إذا كان بغري حكمة ففعله منكر جيب أن ينكر ما حكم الدعوة إىل اهللا من غري حكمة ؟

وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك 

والبغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون في األرض فسادا واهللا ال يحب 

  المفسدين )) .

اليهود هم الذين  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

أي  إنا هدنا إليك )) ((يدعون أم أتباع موسى عليه الصالة والسالم ، ومسوا بذلك قيل: إنه من قوله تعاىل: 

من اهلود وهو الرجوع؛ وقيل: إنه نسبة إىل أبيهم يهودا ولكنها عربت فصارت يهود ؛ وأي كان فاملراد به من 

يدا "  ومل يقولوا " يد اهللا )) ((أوال قالوا  قالوا يد اهللا مغلولة )) (( ينتسبون إىل موسى عليه الصالة والسالم .

باأللف ألم يريدون أن نقصوا صفة اهللا عزوجل يف ذاا ويف تصرفاته ؛ أما يف ذاا فمعلوم أن ذا اليدين أكمل 

وذلك أن اليد إما أن تكون من ذي اليد الواحد ؛ وأما يف تصرفاا فقوهلم إا مغلولة أي حمبوسة عن اإلنفاق ؛ 

 ((مغلولة مضمومة إىل العنق حبيث ال تنبسط حىت تعطي ؛ وإما أن تكون مبسوطة تعطي ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

أي حمبوسة عن اإلنفاق ؛   يد اهللا مغلولة )) ((؛  وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط ))



فوصفوا اهللا مرة بالبخل ومرة بالفقر ـ عليهم لعنة اهللا إىل يوم  اهللا فقير ))إن  ((كما قالوا أيضا يف وصف آخر 

القيمة  ألم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن ينفق اهللا عليهم املال على حسب ما يريدون ، فإذا مل يعطي املال 

غلت  ((اهللا تعاىل:  قال . يد اهللا مغلولة )) ((على حسب ما يريدون قالوا هذا خبل من اهللا أو فقر منه ؛ 

فغلت أيديهم وهذا خرب وليس دعاء ألنه صادر من عند اهللا عزوجل، واهللا  ألن اجلزاء من جنس العمل أيديهم ))

تعاىل خيرب وال يدعوا ؛ فأخرب أن أيديهم غلت أي حبست عن اإلنفاق ؛ وهلذا نقول إن أشد الناس خبال هم 

يبذل دينارا إال وهو يريد أن يعود عليه بدينار أو فلسا إال وهو يريد أن اليهود من مجيع األمم وال ميكن لليهود أن 

أي طردوا عن رمحة اهللا وأبعدوا  ولعنوا )) (( يعود عليه بفلسني، ال تفكر بغري هذا ؛ ألم قد غلت أيديهم .

والباء هنا واضح جدا أا للسببية ؛ وأما " ما " فيحتمل أن  بما قالوا )) ((عنها بسبب هذا القول وهلذا قال: 

تكون مصدرية وحيتمل أن تكون موصولة ؛ فإن كانت مصدرية فالتقدير: ولعنوا بقوهلم ، وإن كانت موصولة 

فالتقدير: ولعنوا مبا قالوه ؛ ولو جاء الضمري " قالوه " لتعني أن تكون امسا موصوال لكنه حذف ؛ على كل حال 

بل  ((قال اهللا تعاىل:  اء جعلناها مصدرية أم موصوال فإا تفيد أن هذه العقوبة اليت حلت م بسبب قوهلم .سو 

بل  ((فقال:  يد اهللا مغلولة )) ((قوهلم: بل " هنا لإلضراب اإلبطايل ؛ أي شيء يبطل ؟  " يداه مبسوطتان ))

يعين غري مقبوضتني فضال أن تكونا  مبسوطتان )) (( ؛ ومل يقل يده ؛ ألن له يدين اثنتني سبحانه وتعاىل يداه ))

أي على أي كيفية شاء إن شاء  كيف يشاء )) ((يعين املال  ينفق )) ينفق كيف يشاء )) (( (( مغلولتني .

فقد يعطي وقد مينع على حسب  اهللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )) ((بسط وإن شاء قدر ، قال اهللا تعاىل: 

كمة وليس على حسب ما يريده اإلنسان ؛ وهلذا قد يريد اإلنسان كسبا كثريا بعمل من األعمال ما تقتضيه احل

 ((قال اهللا تعاىل:  ولكنه خيذل ، وقد يعمل عمال يسريا ال يظن أنه يكسب فيه كثريا ويكسب فيه شيئا كثريا .

عولني ليس أصلهما املبتداء زاد هنا تنصب مف وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ))

فما هنا فاعل ألن ما  ما أنزل )) ((وأما قوله:  طغيانا )) ((واملفعول الثاين  كثيرا )) ((واخلرب، املفعول األول 

أنزل على الرسول عليه الصالة والسالم يزيد كثريا منهم وليس كلهم طغيانا على عباد اهللا ويف حق اهللا وكفرا باهللا 

الالم واقعة يف جواب القسم ؛ وعليه فاجلملة مؤكدة ، مؤكدة بكم ؟  وليزيدن )) ((عزوجل ؛ الالم يف قوله: 

وألن ال ينكر  تقديره: واهللا ؛ والالم ، ونون التوكيد ؛ وإمنا أكد اهللا ذلك ألمهيته بثالثة مؤكدات: القسم املقدر ،

منكر أن يكون النازل شفاء ملا يف الصدور وهو القرآن يزيد هؤالء طغيانا وكفرا لكن ال تعجب ؛ إذا طغيانا يف 

والسالم فلن ينتفعوا مبا أنزل على حق من ؟ يف حق اهللا وحق العباد ؛ وكفرا أي مبا أنزل على الرسول عليه الصالة 

حيتمل أن تكون الواو استئنافية ، وأن  وألقينا بينهم العداوة والبغضاء )) (( الرسول عليه الصالة والسالم .



أي وضعناها بينهم العداوة  ألقينا بينهم العداوة )) ((ومعىن  غلت أيديهم )) ((تكون معطوفة على قوله: 

 والبغيض ضد احلبيب أي أن اهللا سبحانه وتعاىل ألقى بينهم البغضاء يف القلوب والبغضاء ؛ العدو ضد الويل

واملعاداة يف األبدان واألقوال ال أحد ينصر أحدا وال أحد يوايل أحدا وال أحد حيب أحدا بينهم العداوة والبغضاء 

هم بغيض لبعض ألن اهللا ؛ إىل مىت ؟ إىل يوم القيمة يعين إىل آخر الدنيا ؛ واليهود بعضهم عدو لبعض وبعض

كلما أوقدوا نارا  (( تعاىل أخرب بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيمة ، وخربه حق ووعده صدق .

 ((واجلواب  أوقدوا )) ((" كلما " هذه شرطية، فعل الشرط فيها  كلما أوقدوا )) (( للحرب أطفأها اهللا ))

ب وأوقدوا نارا فإن اهللا يطفئها ومل تقوم هلم قائمة بل هم خمذولون ؛ ويدل هلذا أي كلما أرادوا احلر  أطفأها اهللا ))

قال  وضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال بحبل من اهللا وحبل من الناس )) ((قول اهللا تعاىل يف آية أخرى: 

ناس املساعدة والسبب الذي العلماء احلبل من اهللا اإلسالم واحلبل من الناس العهد وامليثاق ؛ وقيل: احلبل من ال

أي بدينه الذي  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((يعزون به ؛ ألن احلبل يطلق على السبب كما يف قوله تعاىل: 

هو سبب للسعادة ؛ إذا نقول إن اهللا سبحانه وتعاىل بني أن هؤالء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا أي 

يس املعىن أا مل تقوم احلرب ؛ تقوم احلرب وقد قامت بينهم وبني املسلمني يف عدة وقاية مل ينالوا ا مرادهم ؛ ول

ويسعون في األرض  (( لكن النتيجة أن اهللا يطفئها وال يتحقق هلم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم .

؛ وهلذا كان اليهود  ذاأي يلقون فيها الفساد؛ وعرب بالسعي إشارة إىل مصارعة يف ه يسعون )) فسادا )) ((

أفسد أهل األرض يف األرض ملا هلم من الوقائع ، ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فلرياجع كتاب " إغاثة 

إلفادة  مل يقل: ال حيبهم ، واهللا ال يحب المفسدين )) (( اللهفان من مصايد الشيطان " البن القيم رمحه اهللا .

العموم وبيان العلة وعموم املعىن ؛ فمثال ال حيب املفسدين من اليهود وغري اليهود ؛ أيضا يفيد أن اهللا ال حيب 

يف هذه اآلية الكرمية: بيان عدوان اليهود  هؤالء ألم مفسدون ، فيكون هنا أعم كل مفسد فإن اهللا ال حيبه .

وفيها أيضا: أن  . يد اهللا مغلولة )) ((الق عزوجل ؛ لقوهلم: وأم يصرحون للعدوان واالعتداء حىت حبق اخل

اليهود يقرون بصفات اهللا عزوجل ؛ ألنه ال يقال يد أحد مغلولة إال ملن له يد ؛ فيكون إقرار اليهود بالصفات 

 ومن فوائد اخلربية أحسن من إنكارهم وإن كان اليهود ليس هلم دين لكن جيب أن يقبل احلق من أي إنسان .

اآلية الكرمية: اإلشارة إىل حرص اليهود على املال ؛ وجه الداللة ؟ أنه مل حيملهم على هذا القول إال اجلشع 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل عن البخل ؛ ووجه ذلك أن اهللا عاقبهم على  والطمع .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل خبل اليهود  رم .هذه املقالة ، وال يعاقب تبارك وتعاىل إال على شيء حم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اليهود  وقد سبق قبل قليل أن هذا خرب وليس دعاء . غلت أيديهم )) ((؛ لقوله: 



 ((له: ابتلوا ذين األمرين أي بل واللعنة فهم أبعد الناس من رمحة اهللا أو من أبعد الناس عن رمحة اهللا ؛ لقو 

 ومل يبني اهللا سبحانه وتعاىل من الالعن إلفادة العموم ، أن اهللا يلعنهم ويلعنهم الالعنون أيضا ولعنوا بما قالوا ))

ومل يقل: غري الذين غضبت  الذين أنعمت عليهم )) ((بعد قوله:  غير المغضوب عليهم )) ((، وهذا كقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  عليهم إلفادة العموم وأن هؤالء مغضوب عليهم من قبل اهللا ومن قبل أولياء اهللا .

يعين إن اهللا سبحانه مل يغل أيديهم ويلعنهم إال بسبب  بما قالوا )) ((إثبات األسباب ؛ تؤخذ من أين ؟ لقوله: 

؛ من األسباب الشرعية أن  ، وشرعية ؛ وكالمها ثابت : حسيةسباب ؛ واألسباب نوعانقوهلم ؛ ففيه إثبات األ

العمل الصاحل سبب لدخول اجلنة والكفر سبب لدخول النار ، هذا سبب شرعي ؛ من أسباب احلسية ما جنده 

وهل  يف الكون ، كوننا حملقة وما أشبه ذلك هذه أسباب حسية ، األكل سبب للشبع وال حتصى أفراده .

األسباب مؤثرة بنفسها ؟ اجلواب ال ؛ لكنها مؤثرة بإرادة اهللا عزوجل مبا أودع فيها من القوة املؤثرة ؛ وهذا القول 

هو الذي تدل عليه دالالت الكتاب والسنة والعقل ؛ وأما من قال إنه ال تأثري هلا فقد قال قول يضحك منه 

قوال منكرا ؛ أما األول الذي يقول إنه ال تؤثر فهذا قال قوال السفهاء ، ومن قال إا مؤثرة بطبيعتها فقد قال 

يضحك منه السفهاء ، فيقول مثال إذا أكل إنسان وهو جائع مث شبع ، ليس سبب شبعه األكل لكن حصل 

شبعه عند األكل وإال هو ما أشبع؛ وإذا وضعت ورقة يف النار فاحرتقت فالنار مل حترقها إمنا احرتقت عند النار ، 

؛ هذا شيء أدىن صيب  احلجر مل يكسرها ، انكسرت عندان اهللا ! ولو ضربت الزجاجة حبجر وانكسرت فسبح

يعرف أن هذا غلط ؛ والذين قالوا مؤثرة يف طبيعتها أيضا أشركوا باهللا ، أثبتوا خالقا مع اهللا ؛ وهؤالء نرد عليهم 

اء ، ومن ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل قال للنار بأن اهللا خلق كل شيء وبأن اهللا تعاىل قد يغري حقائق هذه األشي

كوني بردا وسالما على  ((اليت أضرمت وكانت سعريا عظيما ليلقى فيها ابراهيم وألقي فيها ، فقال اهللا هلا: 

فكانت بردا وسالما على ابراهيم ؛ هذا يدل على أن األسباب ال تؤثر بذاته إمنا تؤثر مبا أودع اهللا فيها  ابراهيم ))

األسباب الشرعية قد يوجد هلا موانع ، سبب اإلرث القرابة مثال وإذا كان القوة وإال فقد يوجد موانع حىت  من

قريب خمالفا لقريبه يف الدين مل يرث منه ؛ فاملهم أن نقول من أثبت أن األسباب تؤثر بذاا فهو مشرك ومن نفى 

 فيها من القوة املؤثرة اليت قد تتخلف بإرادة اهللا ومشيئته تأثريها مطلقا فهو سفيه ؛ بقي أن نقول تؤثر مبا أودع اهللا

 بما قالوا )) ((فإن قوله:  بما قالوا )) ((. ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ لقوله: 

اليدين هللا  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات يفيد فحوى اخلطاب وقوة اخلطاب أم إمنا عوقبوا مبثل ما فعلوا .

ومن فوائدها: أما اثنتان ال زيادة فيهما وال نقص فيهما ألن  . بل يداه مبسوطتان )) ((عزوجل ؛ لقوله: 

احلصور بعدد يتعني أال يزيد عنه وال ينقص ، فمثال عندي له دراهم ، حيتمل كم ؟ ثالثة وعشرة ومائة وألف ؛ 



لكن ثالثة دراهم ، أيش ؟ ال حيتمل زيادة وال نقص ؛ فكل شيء حمصور بعدد فإنه يقتضي أن ال يزيد عنه وال 

فإن قال قائل:  ينقص ؛ إذا اهللا عزوجل له يدان اثنتان ؛ وهذا ما أمجع عليه السلف لداللة القرآن والسنة عليه. 

 ((؟ أمل يقل اهللا  لت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ))أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عم ((أمل يقل اهللا عزوجل: 

ال يراد ا  مما عملت أيدينا )) ((فاجلواب: بلى ! لكن اجلواب عن اآلية األوىل  ؟ تبارك الذي بيده الملك ))

قوله  اليد احلقيقية بل املراد من ما عملت أيدينا أي مما عملنا ؛ لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل ، انظر إىل

ومعلوم أن كسبنا ال خيتص باليد ، يكون باليد  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم )) ((تعاىل: 

وبالرجل واللسان والعني واألنف والفرج والقلب ؛ لكن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني فالتعبريات املوجودة يف 

يد هنا حقيقة اليد دون الفاعل لكانت اإلبل أشرف منا ؛ كالم العرب تكون يف القرآن ؛ ولذلك لو أن املراد بال

اهللا تعاىل خلق بيده  ه ، واإلبل على تقدير أن املراد ,ألننا حنن خلقنا بأيش ؟ بالكلمة إال آية خلق اهللا بيد

ه مدلوله ؛ أما املفرد فال ينايف التعدد ألن من القواعد املعروفة أن املفرد املضاف يعم ، يعم ما يقتضي خلقت بذاته

، فمثال لو قال رجل: امرأيت طالق ، وعنده امرأتان طلقت املرأتان إال إذا أراد واحدة ؛ ولو قال: عبدي حر ، 

وعنده أعبد ، أعتق األعبد كله إال بالنية ؛ فعليه نقول املفرد ال ينايف التثنية ألنه مضاف فيعم ؛ واجلمع ال ينايف 

 ((يد بل املراد به الذات يعين مما عمله اهللا عزوجل ؛ ولكنه مجعت ، مجعت بـالتثنية ألنه ليس املراد به حقيقة ال

نا " موضوعة للجمع أو للتعظيم فجمعت األيدي تعظيما  للتناسب بني املضاف واملضاف إليه فإن " أيدينا ))

  يدين .هلا وت  هلا وملراعاة املضاف إليه حبيث يتناسب الكالم بعضه مع بعض ؛ املهم أن نثبت أن هللا 

  هل مها حقيقيتان أو ال ؟   السائل :

نعم مها حقيقتان، يدان حقيقيتان ، ومن فسرمها بقوة فقد قال على اهللا ما ال يعلم ؛ بل ما دل النص  الشيخ :

على خالفه ؛ وذلك نقول كل حمرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتني؛ األوىل: صرفه عن ظاهر املراد به ؛ 

  معىن مل يراد به ؛ أليس كذلك ؟ طيب إذا املراد اليدان احلقيقيتان .والثاين: إثبات 

  هل هاتان اليدان متاثالن أيدي املخلوقني  ؟ السائل :

ال، ال ميكن ؛ ألن كل صفة ظاهرها التمثيل ، وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي فإنه مردود بقوله  الشيخ :

  . ليس كمثله شيء )) ((تعاىل: 

  أو ال ؟ هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتبسط السائل :

وما قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا  ((اجلواب: نعم ؛ ألن ذلك ورد به السنة ؛ بل ورد يف القرآن  الشيخ :

  . قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه ))



  هل هاتان اليدان توصفان بأما ميني ومشال ؟ السائل :

سلف ؛ منهم من قال ال، وأنكر لفظ الشمال الوارد يف صحيح مسلم ؛ ومنهم من قال فيها قوالن لل الشيخ :

اخترت يمين  (؛ لكن الصواب أا تثبت وأن معىن قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: بلى ؛ وكل منهما له 

يعين اليمن والربكة وتساوي ؛ ألن املخلوق له ميني ويسار أو ميني ومشال ختتلف اليمني ربي وكلتا يديه يمين ) 

والشمال ، ختتلف بالقوة حىت بالقوة اجلسمية ختتلف ؛ لكن يد اهللا عزوجل ـ وأريد تثنية ـ ال ختتلف كلتامها ميني ، 

 وهذا هو الصحيح 


